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Lazer & Cultura

Cotidiano
Sampa

Musical “Buda”

Georgia Branco

Os jovens do projeto Teatro
Cidadão, criado e produzido
pela Commune, apresentam
o espetáculo "Pauliceia
Desvairada", sobre o cotidiano
de São Paulo
peça é uma comédia absurda e
dinâmica, com cenas curtas que
revelam prazeres e tragédias do
dia a dia de uma das maiores cidades
do mundo. E como esse corre-corre desenfreado afeta nossas vidas! . Partindo
do título da obra de Mario de Andrade,
escrita em 1922, que revolucionou a
semana de arte moderna e narrava as
transformações da cidade no começo
do século passado, o diretor Jorge
Julião e os jovens querer mostrar as
transformações atuais da cidade e de
seus habitantes. E como o uso cada
vez maior de recursos digitais vem
distanciado mais ao invés de aproximar
os cidadãos. O espetáculo aborda temas
e questões típicas de uma metrópole,
como a alienação cultural, a virtualidade, o culto exagerado da beleza, a falta
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Divulgação

SABEDORIA DOS ANJOS
canalizada por Sharon Taphorn.

um espetáculo com efeitos e magia que
encantam do inicio ao fim, “Cinderella
- A Princesa das Princesas”.
Serviço: Teatro Fernando Torres, R. Padre Estevão
Pernet , 588, Tatuapé,.tel. 2227-1025. Sábados e domingos às 16hs (Exceto dias 16,17/6). Ingressos: R$ 50 e
R$ 25 (meia).

Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br

Gêmeos
(21/5 a 21/6)
Virgem
(23/8 a 22/9)
Sagitário
(22/11 a 21/12)
Peixes
(19/2 a 20/3)

Áries
(21/3 a 19/4)

Touro
(20/4 a 20/5)
Leão
(23/7 a 22/8)
Escorpião
(23/10 a 21/11)
Aquário
(20/1 a 18/2)

Baixa;
rasteira
Que é terno (fig.)

(?) Franco,
ator de
"HomemAranha"

Pão de
(?), bolo
muito leve
e fofo
Mais
adiante
Maníaco,
em inglês
Mister
(abrev.)
Dados,
em inglês

Extensão
de domínios
(Inform.)

Setor
extinto do
Maracanã
Lady (?),
cantora
norteamericana

Apertada;
justa
Estou
(pop.)
Biologia
(?): estuda as reações químicas que
ocorrem
em seres
vivos

BANCO

Aplica com
seringa
Alagoas
(sigla)
Personagem do
Folclore
brasileiro

Queijo (?):
acompanha a macarronada

63

Solução

P

Câncer
(22/6 a 22/7)

Táxi, em
inglês
Rio da
Suíça
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Libra
(23/9 a 22/10)

Chef de
cozinha
paulista

B

Capricórnio
(22/12 a 19/1)

Capital norueguesa
A postura
correta

C

Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de relacionamento e o SEXO
DO BEBÊ – fone (11) 5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

Bagunçar
o (?):
causar
confusão

J

O nativo de Touro deste dia e grau costuma ser respeitoso em relação
às normas sociais e familiares. Normalmente bem-humorado, pode
desenvolver dons de cura através de métodos espirituais ou psíquicos.
Possui mente inquiridora e em geral aprecia os modos refinados, independentemente de sua posição social. Tem uma forte ambição, o desejo
de ter prestígio e coisas luxuosas o motivam a agir. Este dia indica que
o nativo tem um talento natural para lidar com as pessoas, bem como a
capacidade de se divertir. No lado negativo pode se tornar muito ciumento.

Zooey
Deschanel,
atriz dos
EUA
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Acabar com as brigas em familia: Coloque
uma peça de roupa de cada morador de sua casa
em um balde e cubra com água. Adicione sete
colheres (café) de açúcar. Para cada colher,
diga a seguinte frase: “Esse açúcar vai adoçar os
ânimos na minha casa”. Lave bem as roupas com
bastante água e deixe secar ao sol. As roupas
devem ser usadas normalmente. Volte a usar o
balde normalmente.

O nativo do dia

Sintoma
comum na
gestante
Trajetos
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Simpatias que funcionam

QUINTA 17 de Maio de 2018. Dia de São Pascoal Bailão, São Bruno de Würzburg, Santa Basília e Dia do Anjo Harael, cuja virtude é a
coragem. Dia Mundial das Comunicações e, em São Paulo, Dia
do Trabalhador Rural Volante. Hoje aniversaria o ator Bill Paxton
que completa 63 anos, a atriz e escritora Nicole Puzzi que faz 62 anos
a jornalista e atriz Mônica Martelli nascida em 1968 e o jogador de
futebol Christian Bolaños que nasceu em 1984.

Jornal
argentino
García Lorca, poeta

Hotel com
o propósito
de ajudar a
emagrecer

G

BANCO – Estar nele e fazer operações bancárias
corresponde a sucessos econômicos e melhorar
financeiramente. Sonhar que é dono do banco,
desejo egoísta. Um banco de madeira é aviso de
que promessas serão cumpridas. De ferro, lucros
em negócios. Sentar-se em um banco, traição
de pessoa de confiança. Números de sorte: 05,
11, 18, 21 e 68.

Comemorações e aniversariantes do dia

Sintetiza
as proteínas da
célula
Peça de
ferro que
molda o
metal

C

Dicionário dos sonhos

Momento de tomar novas atitudes
para melhorar as relações familiares
e modernizar o nosso ambiente no
final do dia. No final da tarde e à noite
tudo fica mais agradável dentro de
um ritmo que vai tornar a noite mais
interessante para fazer tudo ser
muito estimulante. 42/342 – Branco.

Grau de investimento
conferido por agênCarrasco; cias de
verdugo créditos

Fase psicossexual
estudada
por Freud

O

Este dia será ótimo para resolver
todas as questões que o preocupam,
ainda mais no relacionamento amoroso. Busque o contato com pessoa
que a atrai e melhore a sua disposição. Algum novo empreendimento
poderá dar resultado mais cedo do
que poderia imaginar. 82/482 – Lilás.

A Lua em bom aspecto com Urano
leva a realizar mudanças que irão
trazer mais segurança emocional.
Uma importante decisão sobre
sociedades se preparada e deverá
ser tomada até o final do mês. Muito
estimulo a conquista de amizades
devido à facilidade de manter diálogos. 55/255 – Azul.

(?) Chi
SustenMinh,
tados do estadista
alto
vietnamita

A

Possibilidades de faíscas no ar trazerem conflitos entre as pessoas.
Eventos amorosos podem ser estimulados positivamente fazendo a
sexual dar tranquilidade e satisfação.
Dê mais atenção ao seu bem-estar e
de quem você ama nesta metade de
maio. 57/857 – Amarelo.

Pode encontrar melhoria de entendimento com as pessoas, mesmo
na intimidade. A relação a dois é
bem melhor, mas é preciso aceitar
o outro, do jeito que ele é. No início
da noite a Lua ingressa em Câncer
e o astral vai ficar mais acolhedor.
54/254 – Cores Escuras.

Seja amistoso nas relações e no
convívio com todos. O apoio dos
familiares e amigos será fundamental para realizar bem qualquer
atividade. O final do dia dá mais
sossego e a ajuda a manter contatos
mais importantes que irão ser uteis
no futuro. 78/787 - Verde.

© Revistas COQUETEL
Receber o sacramento da eucaristia
Estibordo Chefe
(abrev.)
etíope

Procurador-Geral da
República substituído
Hábito ge- por Raquel
ralmente Dodge
associado
ao ansioso
Aves urbanas (fem.)
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Bom momento para fazer acordos
através de uma boa conversa, obtendo esclarecimentos. Há situações
pendentes que serão resolvidas e
haverá harmonia no relacionamento sexual. O final do dia será mais
interessante para fazer tudo ser
muito estimulante com a Lua nova
em Gêmeos. 42/942 – Azul.

O que for decidido esta semana vai
durante muito tempo. As relações
sexuais e de amizade estão cada vez
mais estimuladas. Esta noite poderá
ser bem mais animada e inspirada,
tome atitudes, mas sempre ouça
opiniões das pessoas interessadas.
12/512 – Amarelo.

Nos próximos dias terá início um
novo ciclo anual com o Sol passando
para o seu signo. Pense bem antes
de tomar decisões de última hora.
Termina no dia do aniversário o
período mais delicado do ano. No
final do dia muito brilho e disposição
para as relações. 60/460 – Amarelo.

www.coquetel.com.br
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A Lua em conjunção com Vênus em
Gêmeos traz mais leveza e deixa
o astral bastante comunicativo.
Este é o momento de refletir mais
sobre sua vida e as dificuldades
que enfrenta. Não tente impor seus
pensamentos e ideais, mas procure
o entendimento com as pessoas que
ama. 53/353 – Azul.

Mesmo preferindo a realidade, a
imaginação e a fantasia estão estimuladas. Depois da metade do dia haverá
maior facilidade para o entendimento
trazendo mais disposição para as
relações afetivas. Continua muito
romântico nestes dias até o final desta
semana. 42/142 – Branco.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

AL

Esta quinta é o terceiro dia da lunação. A Lua em conjunção com Vênus em Gêmeos traz mais leveza e deixa o astral bastante
comunicativo. As relações estarão favoráveis tornando o dia positivo para estudar, trocar ideias e aumentar o conhecimento.
Bom momento para fazer acordos através de uma boa conversa, obtendo esclarecimentos. No início da noite a Lua ingressa
em Câncer e o astral vai ficar mais acolhedor. A Lua em bom aspecto com Urano leva a realizar mudanças que irão trazer
mais segurança emocional. Novidades podem nos deixar mais tranquilos no final do dia. Momento de tomar novas atitudes
para melhorar as relações familiares e modernizar o nosso ambiente no final do dia.
A imaginação aumenta o interesse
pela relação social. De manhã mantenha a rotina e a tarde fique longe
de encrencas, não assuma nenhum
compromisso. Bom momento para
fazer acordos através de uma boa
conversa, obtendo esclarecimentos.
77/577 – Vermelho

Tomar o particular para refletir sobre o todo. Voltar-se para uma gotícula de água sobre a
pele e chamar atenção para o tempo que nos cerca. Tomá-la como uma ferramenta de auscultação, que revela e amplia a força vital pulsante para, no fim, explicitar o desejo por um ritmo
orgânico, avesso à agitação do mundo contemporâneo e da vida nas grandes metrópoles. É
este o norte de Ligne [Linha], obra que sintetiza e abre Instrumentos, exposição do francotunisiano Ismaïl Bahri que estreia no próximo dia 23. Os vídeos da exposição voltam-se para
movimentos e elementos singelos: a veia pulsa, a linha separa, a mão amassa, o vento sopra,
o fogo queima. Água, papel e tinta transformam-se de objetos a sujeitos protagonistas. Os
trabalhos ganham força pelo enredo que se estabelece entre eles, diálogos acerca de temas
como memória, território, pertencimento e envolvimento, sempre mediante a exploração de
uma cartografia afetiva pessoal. A sobriedade da exposição surpreende o interlocutor e pode
causar certo estranhamento. Muitas vezes tênues e efêmeros, os fenômenos observados sob
as lentes de Ismaïl nos obrigam a ajustar nossa percepção e o alcance do olhar. A ausência
de som em muitos dos trabalhos reforça a densidade do conjunto: levam o visitante a uma
jornada interior, pelo reconhecimento de si e de todos em uma ação aparentemente banal.

3/cab — net. 4/dice. 5/james — manic.

Horóscopo

Algumasestórias são eternizadas pela
magia e beleza. E o clássico, Cinderela
é um das mais famosas estórias para
crianças que encanta também o adulto.
E a ER Arte produções trás aos palcos

Instrumentos

Instrumentos, individual de Ismaïl Bahri no Espaço Cultural Porto Seguro, Al. Barão de Piracicaba, 610, Campos
Elíseos. De terça a sábado das 10h às 19h, domingos e feriados das 10h às 17h. Entrada franca. Até 22/7.

Ismaïl Bahri.

Infantil

Serviço: Teatro Commune, tel. 3476-0792. Sábado (19)
e domingo (20) às 17h. Entrada franca.

R

A Jornada da Vida.
Colaborações Harmoniosas.
A vida é apenas uma jornada para encontrar o seu caminho através
do labirinto dos pensamentos e sentimentos humanos. Cada um de
vocês está neste caminho que é o mesmo e, no entanto, muito diferente
e único. Comece a ver que cada um de vocês está aqui experienciando
o bom combate que o trouxe até este ponto e nenhum de vocês o fez
sem algum tipo de adversidade ou luta. Comece a ver a beleza da
experiência profunda e superficial. Isto leva à mudança compassiva
que muitos de vocês estão buscando.
Comecem a trabalhar juntos e a se apoiarem. Esta evolução é importante para esta próxima fase, já que vocês são mestres trabalhando
juntos para o bem de todos, em vez de para o bem de um ou de alguns.
O equilíbrio em suas experiências e a compreensão da causa e efeito
de seus próprios pensamentos e sentimentos são fundamentais para
ajudar na revelação deste processo. Embora cada um esteja experienciando uma consciência individual, vocês estão sempre conectados
energeticamente uns com os outros.
Pensamento para hoje: Aprenda a amar e a respeitar todos os seres
e veja o traço comum que vocês compartilham, bem como a presença
do Espírito que vive dentro de todos vocês.E assim é. Você é muito
amado e apoiado, sempre.os Anjos e Guias
Regina Drumond

um lugar repleto de oportunidades, com
uma vida cultural fantástica, no qual o
amor pode surgir a qualquer momento
em qualquer lugar.
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ReflRefl
exões
exões
Reflexões

de amabilidade e de atenção para com o
outro, a violência, o estresse, o corre corre,
a disputa pelo emprego ou por uma vaga
para estacionar o carro, permeado com
humor e ironia. Mas também reflete uma
visão poética e terna de São Paulo, como

U L A R

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de Piracicaba, 740, , tel.3226-7300.
Sábados (26/5 e 2/6) e domingos (27/5 e 3/6) às 15h. Ingressos: R$ 50 e R$ 40.

Jovens do Teatro Cidadão apresentam Paulicéia Desvairada
com cenas do cotidiano de São Paulo.
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Com dramaturgia e direção de Marcelo Romagnoli e
direção musical de Tata Fernandes, o espetáculo Buda
mistura elementos de várias tradições para narrar a estória
do jovem príncipe Sidarta Gautama, que abandonou os
luxos do palácio para conhecer o mundo real e alcançou
a iluminação após uma profunda jornada de autoconhecimento. Com onze artistas em cena e música ao vivo
tocada em cerca de 30 instrumentos de várias origens.
Com Banda Mirim, Alexandre Faria, Cláudia Missura, Edu
Mantovani, Lelena Anhaia, Luciana Araújo, Nina Blauth,
Nô Stopa, Olívio Filho, Simone Julian, Tata Fernandes e
Thiago Amaral.
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Cena do musical infantil Buda.

